
 

Z A P I S N I K 

 

Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 12. ožujka 2019. 
godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević,  Josip Kuštro,  Mario 
Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić i Dino Stojaković i Lucija 
Lucić Stojaković , izabrani vijećnici. 
OPRAVDANO NANAZOČNI : Martina Stanković i Josip Koški. 
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik 
općinskog načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Renata 
Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i 
ekologiju, Ana Egredžija, zapisničar i Davor Runje, predstavnik HRV d.o.o.  
  

Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i goste,  
te konstatirao da je sjednici nazočno jedanaest vijećnika , da su dva vijećnika opravdano 
nenazočna i da ima dovoljan broj za donošenje pravovaljanih odluka. Potom je predložio 
sljedeći :  

 
Dnevni red: 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća 
2. Razmatranje i usvajanje Sporazuma o poslovnoj suradnji u području predškolskog 

odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće 
3. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u 

cijeni programa Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Područnog vrtića Petrijevci 
4. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Petrijevci 
5. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 

poljoprivrednih rudina na području Općine Petrijevci 
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 
7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka prodaje plinske mreže u vlasništvu 

Općine Petrijevci 
8. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku 
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Petrijevci za 2018. godinu 
10. Različito 
 
 
Dnevni red je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga 

kako slijedi: 
 

Točka 1. 
 Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća su usvojeni jednoglasno (11 glasova „ZA“) 
i bez primjedbi. 
 

Točka 2. 
 Prijedlog Sporazuma o poslovnoj suradnji u području predškolskog odgoja i 
obrazovanja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće nazočnima je obrazložio općinski načelnik 
Ivo Zelić koji je tom prilikom rekao da se istim uređuju međusobna prava i obveze u svezi sa 
razvojem i unapređenjem predškolskog odgoja i obrazovanja na razini javne ustanove Dječjeg 



vrtića Maslačak, Belišće, kao i uvjeti i način sufinanciranja rada predškolskog odgoja kao 
javne službe u matičnom vrtiću u Belišću te područnim vrtićima u Gatu, Bizovcu i 
Petrijevcima. 
Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će predstavnička tijela grada Belišća, Općine 
Bizovac i Općine Petrijevci donijeti pojedinačnu odluku kojom određuje iznos mjesečnog 
udjela roditelja u ekonomskoj cijeni koštanja izabranih odgojno-obrazovnih programa , te da 
će osigurati financijska sredstava zaposlenika Dječjeg vrtića sa svog područja u Proračunu u 
skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće. 
 U Sporazumu su sadržani trenutni troškovi tj. opisuje stvarno stanje  i obveze koje 
Općina ima prema Dječjem vrtiću Maslačak Belišće, odnosno Područnom vrtiću Petrijevci. 
 Na upit vijećnika Antuna Stuparića vezano za godišnju financijsku obvezu prema 
vrtiću, pojasnio je da ista iznosi 530.000,00 HRK , te da trenutno vrtić pohađa troje djece s 
posebnim potrebama, a na jesen će se vidjeti dali je to dovoljan iznos i po potrebi ga mijenjati 
rebalansom. 
 Vijećnik Zvonko Babić je pitao  koliko ima uposlenih iz Petrijevaca na razini javne 
ustanove Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, te koliko možemo imati utjecaja na nabavu 
namirnica. 

Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da ne možemo utjecati na zapošljavanje kao i na 
nabavu namirnica koja se provodi putem javne nabave.         
 Nakon toga, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (11 glasova „ZA“) 
usvojen Sporazuma o poslovnoj suradnji u području predškolskog odgoja i obrazovanja 
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće koji se nalaze u privitku ovog zapisnika.     
 

Točka 3.     
 Pročelnica JUO Milka Furlan obrazložila je Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu 
sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, 
Područnog vrtića Petrijevci. Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg 
vrtića Maslačak Belišće, te ekonomska cijena za redoviti 10-satni program za djecu vrtićke 
dobi koja iznosi 1.464,00 kune mjesečno. 

Roditelji korisnici usluga koji imaju prebivalište odnosno boravište na području 
Općine Perijevci dužni su sudjelovati u cijeni programa u iznosu od 483,00 HRK mjesečno, a 
preostali iznos do pune cijene plaća Općina Petrijevci. Roditelji korisnici usluga koji nemaju 
prebivalište odnosno boravište na području Općine Petrijevci dužni su sudjelovati u 
ekonomskoj cijeni programa u iznosu od 1.464,00 HRK mjesečno. 

Nadalje, Odlukom je predviđena cijena učešća za roditelje koji imaju dvoje ili više 
djece upisane u vrtić i to za prvo dijete 100%, za drugo dijete 70% i za treće i svako naredno 
dijete oslobađanje od plaćanja cijene programa. Također je određen postoak plaćanja za 
roditelje invalide, samohrane roditelje i jednoroditeljsku obitelj kao i za djecu koja imaju 
teškoće u razvoju uz priložene dokaze za svaku kategoriju. Sve je to određeno kroz važeći 
Pravilnik Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, a Općinsko vijeće po prvi put usvaja cijene 
vrtića i ubuduće će donositi Odluku o udjelu roditelja u cijeni vrtića. 

Vijećnik Zvonko Babić nije se složio s navedenim prijedlogom Odluke jer smatra da 
ista nije potpuna, te predlaže da se članak 4. primjenjuje na broj djece u obitelji s dvoje, troje i 
više djece bez obzira na vrijeme pohađanja vrtića. Stoga predlaže da se u članku 4. izvrši 
izmjena riječi „roditelj“ u „obitelj“, te da se članci 6. i 7. objedine i donese jedan postatak 
(70% ili 80%) jer je samohrani roditelj i jednoroditeljska obitelj nejasan pojam. Također je 
potrebno predvidjeti drugačije situacije kao npr. ostanak bez posla roditelja, socijalne 
slučajeve i dr. 

Milka Furlan je pojasnila pojmove samohrani roditelj (uzdržava sam dijete) i 
jednoroditeljska obitelj (iz nekih drugih razloga dijete živi sa jednim roditeljem, a drugi 
sudjeluje u njegovom uzdržavanju), te naglasila da se raspravlja o ekonomskoj cijeni vrtića, 



da svaka Općina može donijeti svoju cijenu, a prijedlozi su dobri za razmotriti kod donošenja 
naredne odluke.    

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je istaknula da je protiv toga da se na račun 
Općine potiče socijala na nerad, te pitala da li postoji cenzus kod plaćanja za drugo dijete u 
vrtiću u iznosu od 70% s obzirom da joj je poznato da je bio određen cenzus, visina 
roditeljskih primanja. Odgovorio je predsjednik Ivan Vrbanić da se imovinski cenzus više ne 
upotrebljava kod obračuna cijene učešća za 2., 3. ili naredno dijete, već se od sada pa na dalje 
primjenjuje samo i isključivo Odluka Općinskog vijeća, a sve druge odluke (dosadašnji 
cjenik) i možebitne olakšice se ne primjenjuju ukoliko nisu sadržani u Odluci Općinskog 
vijeća koja se primjenjuje na Područnu vrtić Petrijevci.   

Vijećnik Ivan Zečević je istaknuo da je Odlukom propisano dostavljanje dokaza o 
samohranom roditelju i jednoroditeljskoj obitelji kao i u ostalim slučajevima.   

U raspravu se uključio i Ivan Vrbanić koji je rekao da je prema sukcesiji bivše Općine 
Valpovo osnivač Dječjeg vrtića Grad Belišće, da u ničemu ne možemo utjecati, te da se 
Sporazumom koji smo usvojili u prethodnoj točci, uređuju odnosi između tri jedinice lokalne 
samouprave. Općina Petrijevci mora osigurati djelovanje Dječjeg vrtića Petrijevci tj. 
organizirati predškolski odgoj na svom području, te je stav Kluba vijećnika HDZ-a da to i 
nadalje bude u sklopu Dječjeg vrtića Belišće kao i da se prihvati Sporazum o poslovnoj 
suradnji u području predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće i 
donese ovakva Odluka. Općinsko vijeće ima pravo urediti i mijenjati ovakvu Odluku u 
svakom trenutku ukoliko se ukaže potreba.     

Nadalje, što se tiče prijedloga vijećnika Zvonka Babića za izmjenu Odluke, podsjetio 
ga je da se pridržava Poslovnika te da ubuduće svoj prijedlog dostavi u pisanom obliku prije 
same sjednice, jer se usmeni amandmani mogu podnositi samo iznimno. 

Načelnik Ivo Zelić je rekao da je kod donošenja Proračuna donesena cijena za roditelja 
u iznosu 483,00 HRK, te da bi bilo preskupo otvaranje vlastitog vrtića, a da smo do sada 
zadovoljni suradnjom sa Dječjim vrtićem „Maslačak“ Belišće i da nije bilo niti primjedbi na 
njihov rad od strane roditelja. 

Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova 
(9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) donesena Odluka o uvjetima i načinu sudjelovanja 
roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Područnog 
vrtića Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 4. 
Pod ovom točkom dnevnog reda Milka Furlan upoznala je vijećnike s Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu 
Petrijevci koji je izrađen drugi put s obzirom da na prethodni  nismo dobili suglasnost 
Ministarstva poljoprivrede zbog naknadno nedobivenih suglasnosti od Upravnog odjel a za 
prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije, te zbog čestica koje su se u 
cijelosti nalazile u građevinskom dijelu. Sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za 
donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta prikupljene su sve potrebne 
suglasnosti, Program je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu bio 15 dana na javnom 
uvidu, na isti nije bilo primjedbi te je Izvješće o tome objavljeno na službenim stranicama 
Općine Petrijevci. Povjerenstvo ua poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Općine Petrijevci je razmotrilo Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Općine Petrijevci i predlaže ga na usvjanje Općinskom vijeću.    
Istim je obuhvaćeno 839,3473 ha poljoprivrednog zemljišta od kojeg je 795,9944 ha 
predviđeno za zakup, dok je 35,0891 ha predviđeno za povrat, a 8,2638 ha su površine 
određene za ostale namjene. Program stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Ministarstva 
poljoprivrede nakon čega će se raspisati natječaj za navedene čestice. 



Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 
donesen Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  Republike Hrvatske 
za Općinu Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 5. 

   Pročelnica JUO Milka Furlan upoznala je nazočne vijećnike s prijedlogom Odluke o 
agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine 
Petrijevci. Ovom Odlukom se propisuju agrotehničke mjere u slučajevima u kojim bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju. 
Odluka sadržava Opis agrotehničkih mjera ( sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja 
višegodišnjim raslinjem suzbijanje organizama štetni za bilje, gospodarenje biljnim ostacima i 
dr.) , mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina ( održavanje živica i međa, 
poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala i dr.), te  izvješća, nadzor i kaznene odredbe. 

   Odluka se donosi na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika o 
agrotehničkim mjerama. 

   Prema ovoj Odluci Općina Petrijevci podnosi Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom 
centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 

    Vijećnik Zvonko Babić je pitao da li je Povjerenstvo za poljoprivredu razmišljalo tko 
će obavljati zacrtane zadaće dok nema komunalnog redara, odnosno da li se razmišljalo o 
privljemenom upošljavanju osobe na određeno vrijeme za obavljanje ovih zadataka. 

    Milka Furlan je rekla da se o istome vodi računa, te da je i sama s predsjednikom i 
članovima Povjerenstva za poljoprivredu i štetu od elementarnih nepogoda u više navrata 
izlazila na teren i da se prema potrebama postupalo u suradnji sa poljoprivrednim 
inspektorom.   

  Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 11 
glasova „ZA“) donesena Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju      
poljoprivrednih rudina na području Općine Petrijevci i ista se nalaze u privitku ovog 
zapisnika. 
 

Točka 6. 
Milka Furlan obrazložila je vijećnicima da je važeća Odluka o socijalnoj skrbi iz 2014. 

godine koja je usklađena sa Zakonom i u kojoj su navedeni korisnici socijalne skrbi. 
Temeljem dopisa Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u kojem se 
preporučuje jedinicama lokalne samouprave da u svoje Odluke ugrade da jednaka prva imaju i 
azilanti u jednakom opsegu kao i ostali građani Republike Hrvatske, predlaže se novi stavak u 
članku 7. Odluke o socijalnoj skrbi kako je to navedeno u prijedlogu Odluke o izmjeni i 
dopuni  Odluke o socijalnoj skrbi. 

Rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova 
„ZA“) donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi koja  se nalazi u privitku 
ovog zapisnika. 
 

Točka 7. 
 Općinski načelnik Ivo Zelić upoznao je nazočne s Pismom namjere Hep-Plin d.o.o. 
Osijek kojim nas obavještava da je zainteresiran za kupnju plinskog distribucijskog sustava 
koje je u vlasništvu Općine Petrijevci. Slijedom toga potrebno je da nadležna tijela donesu 
odgovarajuću odluku i o istome ih izvijeste kako bi se mogli voditi daljnji razgovori.   
 Nakon donošenja Odluke o pokretanju postupka prodaje plinske mreže u vlasništvu 
Općine  Petrijevci  može se provesti postupak za utvrđivanje vrijednosti mreže, a potom po 
osiguranju sredstava HEP-Plin d.o.o.  provesti natječaj. Konačnu Odluku će donijeti Općinsko 
vijeće. Općina Petrijevci je vlasnik plinske mreže na području Općine, te bi istekom roka 
uporabe morala pristupiti njenoj obnovi što bi iziskivalo višemilijunska sredstva. Prodajom 



mreže ta obveza bi prešla na novog vlasnika, a sredstva dobivena kupoprodajom bi se 
namjenski utrošila za sufinancirnje priključka na mrežu odvodnje za građane Općine. 
 Vijećnik Zvonko Babić je pitao da li se može tražiti od Hep-Plina d.o.o. da izgrade 
produžetak mreže na dijelovima gdje ista nije izgrađena, na što je odgovorio gospodin Ivo 
Zelić  da će to biti uvjetovano za sve što se bude dograđivalo, te da nitko do sada nije ostao 
uskraćen. 
 Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg 
je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena Odluka o pokretanju postupka prodaje plinske 
mreže u vlasništvu Općine  Petrijevci  koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.   
 

 
Točka 8. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda Josip Kuštro, predsjednik Odbora za izbor i 
imenovanja pojasnio je, vezano za Zaključak Osječko-baranjske županije o pokretanju 
postupka za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku, da Općinsko vijeće 
Općine Petrijevci nema prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u 
Osijeku.  

     Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku 
donesen je jednoglasno (11 glasova „ZA“)  i nalazi se u prilogu ovog zapisnika. 
 

Točka 9. 
 Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog 
plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Petrijevci za 2018. godinu u kojem 
su navedene organizacijske i tehničke mjere provedene tijekom 2018. godine od strane 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Petrijevci i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Satnica. 
Tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja organizirali su dežurstvo vatrogasaca, te čuvanje i 
ophodnju otvorenih prostora koje je izradila Općina Petrijevci.  
 Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 
usvojeno  Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na 
području Općine Petrijevci za 2018. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 10. 
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima 
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 

a) 22.12.2018. godine održan je Božični koncert i upaljena četvrta adventska svijeća uz 
sudjelovanje KUD-a „N.Š.Zrisnki“ Petrijevci, pjevačkih zborova i djece Osnovne 
škole, na čijem se sudjelovanju zahvaljuje, 

b) Na Novu godinu je već tradicionalno održan vatromet, te se tom prilikom zahvalio 
gospodinu Krešimiru Vučetiću koji je isti upriličio bez naknade , dok je Općina  
osigurala pirotehniku,  

c) 21. siječnja načelnik je donio Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, 
Poslovnik o radu Civilne zaštite i Plan pozivanja Stožera civilne zaštite, 

d) 30. siječnja je kod kardinala Vinka Puljića u Sarajevu sudjelovao na radnom sastanku 
u Vrhbosanskom sjemeništu kojom je prilikom donirao sredstava u iznosu od 
30.000,00 HRK za uređenje Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, 

e)  1. veljače je održano svečano proglašenje najboljih u sportu na području Općine 
Petrijevci za 2018. godinu,  

f) 5. veljače je svečanošću uvođenja u posao izvođača radova (Hrvatskih cesta)  započela 
izgradnja obilaznice Petrijevaca, 

g) 9. veljače je održana 135. Izvještajna skupština DVD-a Petrijevci, 
h) 14. veljače smo dobili odbijenicu po natječaju za mjeru 7.4.1 gdje smo se natjecali za 

uređenje zgrade stare škole i zgradu DVD-a u Satnici zbog nedovoljnog broja bodova, 



i) 15. veljače je potpisan Ugovor s HEP-om o izgradnji niskonaponske mreže u ulicama 
Mlinska. P. Preradovića, M. Gupca, D. Pejačević i I. Kapistrana gdje Općina financira  
izradu projekata za javnu rasvjetu, 

j) 22. veljače je popisan ugovor o izradi Strategije turizma, te je zamolio vijećnike da 
daju svoje mišljenje na istu koja se radi za period od 10 godina, 

k) 28. veljače je održana svečana sjednica Stožera civilne zaštite Općine Petrijevci, 
l) 3. ožujka je u organizaciji Savjeta mladih Općine Petrijevci i Dječjeg vrtića Petrijevci 

održan maskenbal u kojem su sudjelovali puhačka glazba DVD-a Petrijevci i Hrvatska 
udruga žena Petrijevci, 

m)  5. ožujka je održana Skupština udruge Općina Petrijevci koja je promijenila naziv u 
Zajednicu općina Republike Hrvatske, radi se na novom ustrojstvu prema novom 
Zakonu o jedinicama lokalne samouprave, 

n) 11. ožujka smo dobili odbijenicu  za projekt Eko-etno kuća u Petrijevcima zbog 
nedovoljnog broja bodova, a prošla su samo tri projekta, 

o) Od 1. ožujka cijena vode je povećana za 0,29 HRK i sada iznosi 12,06 HRK za 
domaćinstva, a za informaciju prema dosadašnjim razgovorima u Dvorcu d.o.o. do 
kraja mjeseca ožujka bi trebao biti raspisan natječaja za izvođača radova za izgradnju 
sekundarne mreže  odvodnje.  
 

 Vijećničkih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio rad sjednice u 
19,30 sati. 
 
 

    Zapisničar:       Predsjednik: 
         Ana Egredžija      Ivan Vrbanić 


